
 

 

 

Protocol EIC en Sociale Media  

(Artikel 29 uit het leerlingenstatuut) 

 

In dit protocol wordt aangegeven hoe leerlingen op school geacht worden om te gaan met 

elektronische informatie- en communicatiemiddelen. Het protocol geldt voor alle leerlingen 

die aan de school verbonden zijn en/of gebruik maken van de in school voorhanden EIC-

middelen. 

 

1. In het algemeen beschouwt de school gebruik van EIC als onverantwoord indien het 

strijdig is met de doelstelling en identiteit van de school, zowel in persoonlijk gebruik als in 

relatie tot anderen binnen of buiten de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan 

illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, 

gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen 

en/of toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn. 

 

2. Controle op het gebruik van EIC vindt plaats zowel tijdens de schoolactiviteiten als 

daarbuiten door gekwalificeerde medewerkers van de school met daartoe geëigende 

middelen. De controle op persoonsgegevens bij gebruik van elektronische informatie en 

communicatiemiddelen vindt plaats met als doel: 

a. systeem- en netwerkbeveiliging 

b. tegengaan van en bescherming tegen onverantwoord gebruik. 

 

3. Persoonsgegevens over gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 

worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 

maanden. 

 

4. Het gebruik van EIC door leerlingen is primair verbonden met taken/bezigheden/ 

opdrachten voor school- en onderwijsdoeleinden. Leerlingen mogen elektronische 

informatie- en communicatiemiddelen beperkt, incidenteel en kortstondig gebruiken voor 

persoonlijke doeleinden mits dit niet storend is voor het onderwijsproces, de ordelijke gang 

van zaken op school of het systeem en mits hierbij wordt voldaan aan de andere bepalingen 

van deze regeling. 

 

5. Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen zodanig te 

gebruiken dat het systeem en/of de beveiliging opzettelijk worden aangetast, of als de inhoud 

strijdig is met doelstelling en identiteit zoals hierboven omschreven.  

 

6. Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor niet 

onderwijsgerelateerde doeleinden te gebruiken. Hierbij moet onder andere worden gedacht 

aan het spelen of downloaden van niet onderwijsgerelateerde spelletjes, winkelen, gokken of 

deelnemen aan kansspelen, het voeren van een niet onderwijsgerelateerd dagboek en het 



bezoeken van niet onderwijsgerelateerde chatboxen. Ook het online luisteren naar radio en 

het bekijken van televisie en andere video-online toepassingen valt onder deze noemer, voor 

zover uitdrukkelijk daarvan uitgesloten door onderwijsgevende en/of toezichthoudende 

medewerkers van de school. 

Het is in het bijzonder niet toegestaan om: 

- bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of 

aanstootgevend materiaal bevatten; 

- bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal 

te bekijken of te downloaden of te verspreiden; 

- zich tot niet-openbare bronnen op het internet toegang te verschaffen; 

- bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en communicatiemiddelen 

toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; 

- actief aan te geven aan webwinkels dat belangstelling bestaat voor het ontvangen van 

productinformatie voor eventuele latere bestellingen in de privé-sfeer; 

- bestanden te downloaden die geen verband houden met studie en/of werk; 

- software en applicaties te downloaden zonder voorafgaande toestemming van de 

beheerder; 

- niet-educatieve spelletjes te spelen zonder uitdrukkelijke toestemming van het 

toezichthoudend personeel van de school; 

- anoniem of onder een fictieve naam via elektronische informatie- en communicatiemiddelen 

te communiceren; 

- op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende manier 

via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren; 

- inkomende privéberichten te genereren door het deelnemen aan niet-zakelijke 

nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen, down- en uploaden van 

bestanden, nieuwsbrieven en dergelijke; 

- kettingmailberichten te verzenden of door te sturen; 

- iemand lastig te vallen.  

 

7. Het voldoen aan deze bepalingen is steeds ter beoordeling van de betrokken 

medewerker(s) van de school.  

 

8. Bij overtreding worden maatregelen genomen in overeenstemming met de algemene 

gedragslijn van de school inzake het overtreden van de schoolregels. 

 


